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Abstract 
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The aim of this study has been to analyze how children to elderly parents (70+) perceive their 

role under the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. We were interested in how the 

children's relationships to their elderly parents were affected by the pandemic. Semi-

structured interviews were conducted with thirteen persons. We have come to the conclusion 

that Covid-19 changed the norms in both society and for individuals. Children had taken new 

roles under the pandemic and we could see that three specific roles emerged under the 

interviews, according to the following themes: The role as worried and responsible parent, the 

role as listening and patient therapist and the role as frustrated and ineffectual relative.  
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sandwich generation.  
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Problemformulering 

År 2020 innebar stora förändringar i samhällsstrukturen, då normer suddades ut på grund av 

det hastigt spridande coronaviruset. Folkhälsomyndigheten (2021a) var snabba och gick ut 

med olika rekommendationer för att förhindra smittspridningen. Däribland med skarpa 

uppmaningar om att skydda den äldre befolkningen, vilka ansågs vara en riskgrupp för att 

drabbas av allvarliga konsekvenser till följd av viruset. Över en natt förändrades synsättet på 

alla över 70 år och många äldre som tidigare levt ett aktivt och socialt liv utan hjälp, fick det 

problematiskt att göra enkla saker. De kunde inte längre göra saker som att gå och handla, gå 

till frisören eller träffa sina vänner utan att känna att de gjorde övertramp i den nya normen. 

Resultatet blev att äldre sågs som en homogen grupp, utan individuella skillnader. Denna 

klassificering av äldre har inneburit en ökad isolering för personer över 70 år (Kivi, Hansson 

och Bjälkebring, 2020) vilket också påverkat relationerna inom familjen.  

Familjen och dess band är en central punkt i många människors liv. Familjelivet är dock 

sällan friktionsfritt och vid prövningar inom familjerelationerna spelar det sociala arbetets 

olika delar en viktig roll. Covid-19 förändrade det officiella förhållningssättet till personer 

över 70 år och barnen valde att ta på sig roller de tidigare inte behövt axla. I Sverige har 

familjen inte sedan bondesamhället haft någon given roll som vårdgivare för sina äldre och 

efter 1957 då lagen om socialstöd trädde i kraft har det inte funnits något lagligt tvång för 

vuxna barn att ta hand om sina föräldrar (Socialstyrelsen, 2016). Dock har de förändringar 

pandemin fört med sig, inneburit en känsla av ett ökat ansvar för anhöriga, där många behövt 

inta nya roller. 

Sverige tillhör en socialdemokratisk välfärdsregim där staten har det övergripande ansvaret 

för befolkningens välfärd genom utveckling av barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg med mera. 

Som en jämförelse lever Tyskland i ett konservativt samhälle där ansvaret för barn och gamla 

ligger hos familjen. Szebehely & Ulmanen (2012) menar att det finns ett tydligt samband 

mellan hur välutbyggd äldreomsorgen är och befolkningens syn på anhörigomsorg. Ju mer 

utbyggd äldreomsorgen är, desto fler äldre och anhöriga verkar föredra detta framför 

anhörigomsorg. I deras rapport framkommer att mellan 70–80 procent av Sveriges befolkning 

anser att hemtjänst eller sjukhem är det bästa alternativet för en äldre person som inte klarar 

sig själv. I Tyskland ligger samma siffra på cirka 35–40 procent. Coronakommissionen (2020) 
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har genom statens offentliga utredningar lagt fram ett betänkande där man kan läsa om den 

utveckling som skett inom äldreomsorgen sedan 1900-talet. Synen på de äldre har gått från 

samhällets ansvar till normen om rätten till en värdig ålderdom. Rätten till en skälig 

levnadsnivå har blivit tydligare, samtidigt har det blivit svårare att få äldreomsorg och det 

krävs ett stort hjälpbehov för att få rätt till stöd. Detta har lett till mindre flexibilitet för de 

äldre som i slutändan påverkar den äldre med familj som får ta över ansvaret för denna 

flexibilitet. Det har funnits en tillit hos barn till äldre i Sverige att staten går in och tar över 

omsorgen för föräldrarna den dagen det blivit aktuellt. Med de behov som uppstått som en 

konsekvens av Covid-19 pandemin har barnen behövt ställa om och täcka upp för föräldrarna 

så att samhället ska kunna fortsätta fungera. Szebehely & Ulmanen (2012) menar att det inte 

finns något som tyder på att relationerna mellan generationerna är sämre i länder med en 

väletablerad äldreomsorg, som exempelvis Sverige, utan tvärtom. Det verkar snarare som att 

den utbyggda välfärdsmodellen skapar förutsättningar för en mer oberoende och ömsesidig 

relation mellan föräldrarna och barnen. Ogg & Renaut (2006) menar att hälften av alla vuxna 

barn i Sverige träffar sina föräldrar dagligen. När barnen inte blir påtvingade omsorgsansvar 

för sina äldre föräldrar, finns det mer utrymme för att umgås på ett kravlöst sätt.  

När vi började sätta oss in i ämnet fann vi massor av studier som belyste situationer där en 

äldre person blev vårdad av en partner, men även hur relationer inom familjerna påverkade 

små barn eller föräldrar. Relationer mellan icke vårdbehövande äldre och deras vuxna barn 

verkar däremot ha hamnat utanför forskningens blickfång. Folkhälsomyndigheten (2021a) har 

genom sina riktlinjer generaliserat så att alla över 70 år befinner sig i en riskgrupp, något 

som innebär att många människor över 70 år hamnat i en besvärlig situation där barnen får en 

betydande roll. Vi intresserade oss för de svårigheter covid-19 inneburit för barnen, men 

också för det engagemang och den vilja som funnits bland vuxna barn att ställa upp för sina 

föräldrar. 

1.2 Syfte  

Vårt syfte har varit att undersöka vuxna barns upplevelser av relationerna till sina föräldrar 

under Covid-19 pandemin.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur beskriver vuxna barn förändringar i relationerna till sina äldre föräldrar under Covid-

19 pandemin? 

• Vilka roller intar vuxna barn i relationen till sina föräldrar under pandemin? 
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1.4 Bakgrund 

2019 upptäcktes en ny stam av coronavirus som sedermera fick namnet covid-19. Den 11 

mars 2020 klassade WHO världsläget som en pandemi (Folkhälsomyndigheten 2020). 

Symtom av Covid-19 kan orsaka luftvägsbesvär, feber, värk, lunginflammation och kan i 

värsta fall ha dödlig utgång (Folkhälsomyndigheten, 2021b). Symtomen skiljer sig från 

människa till människa och en del upplever inga symptom alls, medan andra får svår 

andningspåverkan och behöver vårdas på sjukhus. Folkhälsomyndigheten (2021a) har sedan 

våren 2020 kontinuerligt sett till att befolkningen är uppdaterade med information samt med 

budskap om vad man bör förhålla sig till. Informationsflödet har varit svårt att värja sig mot 

och den ständiga påminnelsen om riskerna har gett konsekvenser för anhöriga till personer 

som kategoriseras som äldre. När denna uppsats skrivs har 14 275 personer i Sverige avlidit 

till följd av pandemin och över en miljon har blivit smittade (Folkhälsomyndigheten, 2021c).  

 

I Sverige klassificerades äldre tidigt som riskgrupp med motiveringen att äldre och personer 

med bakomliggande sjukdomar drabbades hårdare och att hög ålder identifierades som en 

avgörande riskfaktor (Folkhälsomyndigheten, 2021a). Över en natt definierades alla över 70 

år som en homogen riskgrupp utan variation. En anhörigkonsulent i Norrköping har beskrivit 

hur relationerna mellan vuxna barn och äldre påverkades när barnen själv upplevde att det 

fanns kravbild från samhället att hjälpa sina äldre föräldrar (Norrköpings kommun, 2020). 

Även den tidigare relationen med föräldrarna påverkade utgången när föräldrarnas hjälpbehov 

förändrades och många barn kunde känna skuld om de inte fanns till för sina föräldrar. Många 

barn upplevde det som problematiskt när de behövde ta på sig nya roller och agera förälder till 

sin förälder. Ofta blev både den egna hälsan och andra familjerelationer lidande när en 

förälder hade ett hjälpbehov (ibid.).  

Inför vår uppsats funderade vi på vår egen roll i relation till undersökningsfrågan. Då Covid-

19 pandemin är ett nytt fenomen som samtidigt berör oss alla på något sätt, vi är två 

socionomstudenter som lever i småbarnsfamiljer och har fått förhålla oss till pandemin och 

riktlinjerna som alla andra. Vi har närstående som tillhör riskgrupper vilket gör att man i 

vardagen påverkas av ämnet. Men för vår del har snarare vår undersökning har gett oss en 

djupare förståelse för fenomenet i samhället än att vi innan hade en förståelse som har 

påverkat vår undersökning.  
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2 KUNSKAPSLÄGET  

Följande avsnitt ger en beskrivning av den forskning vi hittat och funnit relevant för vår 

undersökning. Tidigare kunskapsläge sökte vi via LUBsearch, SwePub, Google scholar samt 

Google och där fann forskning inom främst tre teman. Första temat handlade om vuxna barns 

stöd till äldre föräldrar, andra temat om covid-19 pandemin och dess effekter för familjen och 

det tredje temat berörde normer och roller inom familjen. De sökord vi använde oss av var 

föräldrarelationer vuxna barn, vuxna barn till äldre, relationer mellan generationer, covid-19, 

men även anhörigvårdare, äldreomsorg och sandwich-generation. Vi använde både nationella 

och internationella källor för att få en så stor bredd som möjligt. Vi ville förstå hur relationer 

mellan generationer förändrats under pandemin och vilka roller vuxna barn tagit i förhållande 

till sina 70+föräldrar som blivit riskgrupp. Det känns viktigt att förstå de dilemman som kan 

uppstå mellan generationerna vid en pandemi med tanke på hur samhällets uppbyggnad. 

Nedan följer en presentation utifrån varje tema.   

2.1 Vuxna barns stöd till äldre föräldrar 

På uppdrag från regeringen sammanställde Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga en rapport gällande hur hälso-och sjukvården på bästa sätt skulle 

kunna stötta anhöriga som vårdade äldre (Socialstyrelsen, 2020). Studien gjordes i flera steg, 

dels genom 36 intervjuer med forskare, anhöriga och anhörigkonsulenter, dels genom 

analyser av olika enkätundersökningar. Analysen visade att många anhöriga som regelbundet 

gav vård, hjälp eller stöd till en närstående upplevde att de mådde sämre än övriga 

befolkningen. Psykisk påfrestning var den vanligaste påverkan som anhöriga uppgav till följd 

av att de gav omsorg. Studien identifierade tre framträdande områden, att vården och 

omsorgen fungerade, de anhörigas behov av att vara sedda och lyssnade på samt att många 

anhöriga hade behov av stöd för egen del. Det framkom flera olika resultat i rapporten, bland 

annat att kvinnor oftare gav omsorg än män, men också att så länge omsorgen var frivillig och 

inte för betungande påverkades den anhöriga i mindre utsträckning. 

Evans, Millsteed, Richmond, Falkmer, Falkmer och Girdler (2019) genomförde i Australien 

en undersökning med hjälp av intervjuer med kvinnor som ansvarade för både sina barn och 

äldre föräldrar/svärföräldrar. Kriteriet i studien var att kvinnorna hade en anställning samt var 

ansvariga för minst ett hemmaboende barn under 18 år. Kvinnorna skulle också ha minst en 

förälder/svärförälder i livet som de oavlönat hjälpte regelbundet. Evans et. al. (2019) menade 

att kvinnorna hamnade i en klämd roll som benämns som Sandwich Generation Women i och 
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med detta. Det kunde handla om att kvinnan kände sig så klämd mellan olika åtaganden att 

hon inte kunde arbeta heltid eller missade karriärmöjligheter. Flera kvinnor i studien beskrev 

att de kände sig kroniskt trötta, upplevde sig deprimerade och hade en hög stressnivå i 

kroppen. Även den fysiska hälsan blev lidande då flera upplevde att de inte hade möjlighet att 

prioritera sin egen hälsa, detta visade sig genom att flera av kvinnorna led av kronisk smärta, 

skador och viktuppgång. Kvinnorna definierade olika roller de tog i sin vardag, som mamma, 

vårdgivare, dotter, etcetera. Kvinnorna fick sedan skatta hur ofta de upplevde att de var i just 

den specifika rollen. Evans et. al. (2019) visade att majoriteten av kvinnorna i studien 

upplevde sig klara jonglera alla roller, en fjärdedel upplevde att de balanserade på gränsen till 

sin förmåga och 5 procent menade att den gränsen var nådd.  

Arbetsmarknadsutskottet (2019) gav som ett led i den svenska jämställdhetspolitiken i uppgift 

att se över Europaparlamentets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar 

och anhörigvårdare. Syftet var att undersöka hur man kunde implementera direktivet i svensk 

lag med målet att minska klyftorna mellan könen och underlätta för arbetstagare som besatt 

dubbla roller som anställd och förälder eller anhörigvårdare. Ett förslag var större möjligheter 

till flexibla arbetsformer. Arbetsmarknadsutskottets direktiv känns relevant eftersom det säger 

något om hur samhället utvecklas och de krav på omstrukturering som finns i nuläget på 

grund av förändrade samhällsnormer.  

Erlingsson, Magnusson och Hanson (2010) har gjort en kunskapsöversikt om anhörigvårdares 

hälsa i Sverige. Översikten belyste hälsofrämjande faktorer men även riskfaktorer som fanns i 

samband med vård av en nära anhörig. Hälsobegreppet var enbart kopplat till det biologiska 

och ofta bortsågs faktorer av psykosocial karaktär. Översikten visade att det saknades ett 

begrepp som tog hänsyn till anhörigas känsla av ömsesidighet och nätverk. Många gånger 

upplevde den som tog hand om en anhörig att det uppstod konflikter gällande det stöd som 

behövdes och vilka roller man skulle ta. En ständigt föränderlig situation gjorde att de 

strategier man använde kontinuerligt behövde utvärderas och uppdateras (Erlingsson, 

Magnusson och Hanson, 2010).  

2.2 Covid-19 pandemin och dess effekter för familjen 

Folkhälsomyndigheten fick en ny roll för samhället med pandemins inträdde. För att 

minimera smittspridningen gick Folkhälsomyndigheten (2021a) ut med olika restriktioner 

som bland annat handlade om att begränsa antalet personer på samma plats, men även med 

allmänna råd som att hålla avstånd, vara noga med handhygienen samt använda handsprit. 
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Coronakommissionen (2020) hade i uppdrag att utvärdera hur äldreomsorgen hanterats i 

samband med coronapandemin. En sak som urskilt sig var de dödsfall som skedde till följd av 

covid-19 pandemin, där äldre som har insatser från äldreomsorgen varit överrepresenterade. I 

delrapporten beskrevs tre faktorer som betydande. Det handlar om slumpen som i detta fall 

kan handla om de till synes milda säsongsinfluensorna Sverige haft de sista åren och som 

bidragit till att andelen äldre och sköra varit fler. En annan faktor var decentraliseringen av 

äldreomsorgen som innebar att där inte fanns någon toppstyrning gällande smittskydd etcetera 

på äldreboendena. Den sista faktorn handlade om myndigheters olika beslut och hur dessa 

beslut påverkat de äldre. Genom socialtjänstlagen ligger det yttersta ansvaret på kommunen, 

något som kunnat bidra till stora kommunala skillnader i hur man agerat för att hantera 

pandemin. Det har funnits ett flertal brister i hanteringen av äldre under pandemin, främst 

kopplat till för sena direktiv och insatser från myndighetshåll (Coronakommissionen, 2020). I 

Utredningen synades den svenska äldreomsorgen noggrant på alla plan från regeringsnivå 

ända ner till befolkningsnivå. Även om anhörigperspektivet inte nämns i delbetänkandet anser 

vi att den information utredningen visat även är relevant utifrån de vuxna barnens perspektiv 

och de roller de tagit på sig gentemot föräldrarna.  

Kivi, Hansson och Bjälkebring (2020) analyserade genom en långtidsstudie mellan 2015–

2020 i Sverige, människors välbefinnande för att utröna om och i så fall vilken effekt Covid-

19 hade haft för hälsan. I undersökningen mättes årliga skillnader i måendet relaterade till 

tillfredsställelse i livet, ekonomisk trygghet, den självupplevda hälsan och ensamhet hos 

människor mellan 65 och 71 år. Under våren 2020, samtidigt som covid-19 förändrade 

samhället samlades resultaten av fjolårets mätningar in. Den visade att nästan 90 procent 

upplevde tydliga sociala risker, runt 70 procent rapporterade social distansering och andra 

konsekvenser i sitt sociala liv medan 25 procent upplevde ekonomiska konsekvenser i relation 

till covid-19. Däremot visade undersökningen att välbefinnandet bland deltagarna ökade. 

Genom undersökningen fann man att de risker bland äldre som var relaterade till pandemin 

ledde till att många minskade sina sociala kontakter med andra. Undersökningen visade på en 

isolering bland äldre i Sverige men får oss att undra hur denna isolering i sin tur påverkar 

barnen till de äldre. 

Andersson, Ekstam och Nilsson (2021) undersökte i sitt kapitel Mina barn tycker jag ska vara 

försiktig i antologin Perspektiv på ålderism hur den tillfälliga åldersgränsen och 

rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten upplevdes av personer över 70 år. Vad gör 

det med den äldres självbild och relationen till de vuxna barnen, när de plötsligt blev 
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definierade som en riskgrupp baserat på ålder och därmed fick behov av familjens omsorg? 

Andersson, Ekstam och Nilsson (2021) menade att äldre upplevde det mindre problematiskt 

med den omställning av roller som pandemin innebar och de hade en större acceptans mot de 

roller barnen tog på sig för att måna om föräldrarna. Samtidigt fanns det ett motstånd till den 

tillskrivning av nedsatt fysisk förmåga som uppstod med tanke på deras ålder, något som de 

äldre menade bidrog till minskat självbestämmande.   

2.3 Normer och roller inom familjen 

Socialstyrelsen (2016) gjorde en vägledning för kommuner angående förhållningssätt mot 

anhörigvårdare utifrån socialtjänstlagen. Där framgick att barn inte hade någon lagstadgad 

skyldighet att hjälpa sina föräldrar (Socialstyrelsen, 2016). Trots att stöd till föräldrarna 

byggde på frivillighet fanns det risker för den som gav stöd åt en anhörig, dels genom 

påverkad ekonomi och sämre livskvalitet, dels med ökad isolering. Detta trots att viljan att 

hjälpa fanns där. Stöd till anhöriga skedde till största delen av yrkesverksamma kvinnor och 

trots normen att finnas för sina föräldrar, framgick det att stödet till förvärvsarbetande 

anhöriga behövde anpassas för att underlätta för dem (Socialstyrelsen, 2016).  

Szebehely, Ulmanen & Sand (2014) beskrev stöd till anhöriga som en norm byggd på 

altruism och känslor av plikt. Många upplevde en känsla av tillfredsställelse av att vara 

behövda medan en ökad stress fanns med på medaljens baksida. Vid tiden för undersökningen 

svarade 42 procent av de tillfrågade att de hjälpte en behövande anhörig minst en gång i 

månaden med saker som hushållssysslor, ekonomi, myndighetskontakter samt stöd av 

medicinskt, personligt eller emotionellt slag. Samtidigt som pliktkänslan bidrog till det stöd 

som gavs så påverkades anhöriga av den hjälp de gav genom att det övriga livet blev lidande. 

Ofta gick ledighet åt till att se efter den anhöriga på bekostnad av sig själv. Dessutom beskrev 

Szebehely, Ulmanen & Sand (2014) att de flesta äldre föredrog att få hjälp och stöd från 

offentlig omsorg, men med ökad andel hjälpbehövande samtidigt som tillgängligheten till 

äldreomsorgen har minskat ledde till att stor del av ansvaret ändå hamnade hos de anhöriga. 

Fingerman, Kim, Birditt och Zarit (2016) undersökte genom dagboksanteckningar hur 

kontakten med vuxna barn påverkade föräldrars välbefinnande i USA. Resultaten visade att 

en stor del av föräldrarna hade kontakt med sina barn varje vecka, främst via telefonkontakt 

men till viss del även fysiskt. Föräldrarna fick skatta sina kontakter med barnen och resultaten 

visade att majoriteten av föräldrarna (90%) hade positiva upplevelser av kontakten med 

barnen. Samtidigt hade nästan hälften även stressfyllda upplevelser från kontakten med 
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barnen under veckan (ibid.). Föräldrarnas relationer till sina vuxna barn påverkade 

välbefinnandet både positivt och negativt.  

Routasalo, Savikko, Tilvis, Timo, Strandberg och Pitkälä (2006) gjorde i Finland en 

undersökning om emotionell ensamhet och isolering bland äldre genom en kvantitativ ansats. 

Många äldre led av ensamhet, något som på inget sätt hängde ihop med frekvensen av 

kontakterna med vänner och barn. Snarare handlade det om de förväntningar som fanns och 

den tillfredsställelse som upplevdes i kontakterna. Däremot var förståelse från omgivningen 

något som uppfattades som viktigt. 39% av de äldre hade någon gång känt sig ensam, 

vanligast var det för personer boende på landet, kvinnor, änkor och ensamboende. Tydligt 

utmärkande var åldern, ju äldre, desto större var upplevelsen av ensamhet. Både de som led av 

ensamhet och de som inte gjorde det hade kontinuerlig kontakt med sina barn minst en gång i 

veckan. Skillnaden var att de som upplevde ensamhet var de som önskade mer kontakt med 

sina barn än vad de hade. Samma sak gällde för kontakten med vänner och barnbarn. 

Undersökningen berörde även hur de äldre upplevde kvaliteten på de kontakter de hade, 

speciellt om deras omgivning förstod dem. Personer som inte kände sig ensamma upplevde 

oftare att de hade koll på vad som hände i nära och käras liv samt kände tillfredsställelse i sina 

relationer. Även om vår egen undersökning har sitt fokus i vuxna barns roller säger Routasalo 

et. al. (2006) något om de äldres upplevelser av sin situation innan pandemin. Detta är något 

som också kan relateras till hur upplevelser utvecklats på grund av pandemin. Vidare beskrev 

undersökningen normer för upplevelsen av ensamhet.  

Hur äldre människor hanterade livet efter en bortgången partner eller separation skrev Öberg, 

Andersson och Bildtgård (2016) om. Resultaten visade att relativt många äldre upplevde 

ensamhet, något som troligtvis haft att göra med en ökad medellivslängd och att risken att 

förlora en partner på grund av dödsfall därmed ökar. Genom diskrepansteorin påverkades 

upplevelsen av ensamhet av den föreställning man hade kring hur en relation borde vara och 

om den överensstämde med verkligheten. Genom skyddsperspektivet såg man att det primära 

stödet i människans liv fanns hos livspartnern och att när partnern försvann gick rollen över 

till övrig släkt och vänner. Även om undersökningen hade fokus på parrelationer anser vi att 

den säger något om hur personer upplever sin situation samt om behov man har blir svårare 

att tillgodose på grund av pandemin.  
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3  TEORETISK REFERENSRAM 

Som teoretiskt ramverk för vår uppsats har vi valt att använda oss av Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv och rollteori. Det dramaturgiska perspektivet kan ses som 

innanmätet i interaktionismen och perspektivet syftar till att studera det som sker i 

interaktionen mellan människor. Anders Persson som är professor i sociologi och 

utbildningsvetenskap vid Lunds universitet skriver i det inledande kapitlet i 

Självframställning i vardagslivet (2020) att Goffmans teori varken är en renodlad 

funktionalistisk makrosociologisk eller ett funktionalistiskt mikrosociologiskt perspektiv, utan 

vänder sig mot en social interaktionsordning som både gränsar mot samhället och individen.  

Goffman anlägger ett dramaturgiskt perspektiv på människors agerande och tar avstamp i en 

föreställning kring att människor ständigt antar olika rollkaraktärer, beroende av i vilken 

kontext vi befinner oss i. Kärnan i perspektivet handlar om att det inte finns ett enda sant 

“jag” utan vi framträder inför andra iklädda roller som passar för situationen utifrån hur vi vill 

att andra ska uppfatta oss. I analysen har vi använt oss av begrepp kopplade till roller, 

gruppsammansättningar, fasad, intrycksstyrning och regioner tagna från det dramaturgiska 

perspektivet. Nedan följer en presentation av de olika begreppen. 

3.1 Roller  

Roller och rollsammansättningar sker genom ett lagarbete inom gruppen. Oftast finns där en 

person som agerar regissör och på så sätt leder handlingens utveckling (Goffman, 2020). 

Regissören har företrädesvis två uppgifter, att se till att alla gruppmedlemmar agerar enligt 

ordningen genom att tygla och leda samt fördela rollerna i ett framträdande. I framträdandet 

antar individen rollen som aktör med målet att spela sin rollgestalt så övertygande att 

publiken erkänner den som sann. Goffman (2020) menar att samhället anser ofta att “jaget” 

och rollgestalten är ett och genom publikens erkännande blir “jaget” en produkt av 

uppträdandet och inte en orsak till det. Den tredje delen i ett framträdande är publiken, vars 

roll är att övertygas av aktören och på så sätt göra agerandet till äkta vara (ibid.). I vår uppsats 

används begreppen för att förstå intervjupersonernas agerande gentemot sina föräldrar, där de 

intar olika roller och även agerar som regissörer. 
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3.2 Framträdande och intryck 

Framträdande eller performance beskrivs som en aktivitet som individen gör vid specifika 

tillfällen för att påverka en annan deltagare som befinner sig i samma aktivitet (Goffman, 

2020). När vi interagerar med andra finns det därför alltid ett visst mått av motstånd, som 

identifieras som intrycksstyrning. Även om det detta främst handlar om individens roll menar 

Goffman (2020) att individen även kan förändra själva scenen eller situationen med sitt 

agerande. Individen kan styra hur andra skall uppfatta henne, det vill säga, vi väljer hur vi 

presenterar oss eller framträder inför andra. Människor inte är passiva varelser i interaktionen 

med andra, utan i högsta grad aktiva. Vidare transformerar sig individer i relation till andra, 

genom att anta olika roller under den sociala interaktionen, vilket styrs av underförstådda 

mekanismer som exempelvis normer, uppfostran, regler, förväntningar, vanor, maktutövning, 

etcetera (ibid.). I vår uppsats används dessa begrepp för att förstå hur intervjupersonerna 

aktivt agerar för att styra hur deras äldre föräldrar uppfattar dem. 

3.3 Regioner 

Individen styr dynamiken i situationen och påverkar på så sätt vad som ska definieras som 

inramning för den aktuella scenen (Goffman, 2020). På ett djupare plan handlar detta om hur 

vi framställer oss inför andra och vilket intryck vi gör på vår “publik”. Regionen är själva 

platsen för skådespelet. Ibland riktar sig skådespeleriet inte längre till publiken utan till den 

främre regionen. Det kan exempelvis handla om hur människor förväntas att uppföra sig i 

olika publika sammanhang, i en butik eller på en fest. Dekorum syftar på aktörens uppförande 

när hon eller han är inom hör och synhåll för sin publik. Det som händer i dekorum kan i 

dagligt tal härledas till det som kallas uppförande och är till stor del aktörens personliga fasad. 

Aktören kan ha slutat att prata med publiken men aktören kan inte hindra att publiken 

fortfarande ser och fortsätter att tolka intryck även om uppträdandet är över (ibid.). 

Vidare hänvisar Goffman (2020) till bakre regionen som är ett område bakom kulisserna i 

anknytning till framträdandet. Här finns det möjlighet för aktören att lägga ifrån sig alla 

masker och koppla av. Det är en plats att vara sig själv på men även en plats där aktörerna 

kan diskutera ostört. Den främre och bakre regionen ligger ofta i anslutning till varandra men 

publiken har aldrig tillgång till den bakre regionen. Det är viktigt att ha kontroll på området 

bakom kulisserna för att skapa distans till omvärldens krav. Det är också bakom kulisserna 

som aktörerna stärker varandras moral och i stärker varandra inför kommande föreställningar. 

Kulissen är också där invigda anförtros hemligheter, då det inte finns någon publik blir miljön 

mer intim och informell. Här behöver man vara inbjuden för att få uppehålla sig och därför 
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blir stämningen också mer förtrolig. I utrymmet kan olika fasader och rekvisita döljas för den 

nyfikna publiken. Det gör också att aktören skyddas från att den ena publiken inte får veta vad 

den andra bjuds på och därför inte kan jämföra uppträdet eller behandlingen som de andra 

fick (ibid.). Dessa begrepp går att härleda till de masker och roller de vuxna barnen tar på sig 

och vilka intryck de väljer att visa för omvärlden i olika situationer. 

3.4 Rollsammansättningar 

Goffman (2020) refererar till lag som personer som möts och spelar olika roller i 

diverse sammansättningar. Lagen har från början en förförståelse om vilka roller de ska spela 

för att upprätthålla en viss illusion. Kommunikationen mellan lagen sker inom snäva områden 

som alla är medvetna om, och de hjälper varandra att inte falla utanför dessa områden för att 

upprätthålla fasaden. Det finns situationer då flera lag interagerar med varandra, vid dessa 

tillfällen agerar lagen för att upprätthålla bilden som de vill att andra ska ha av dem. Dock 

uppstår ibland händelser som gör det svårt för aktören att upprätthålla den roll dem normalt 

förmedlar och det blir strider i rollgestaltningen (ibid.). I vår undersökning kan vi koppla 

detta till barn som tar rollen som förälder till föräldern trots att detta på förhand inte är en 

given roll för det vuxna barnet. 

4 METOD 
 

Vi har utgått från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer i vår studie. Vi 

kommer beskriva varför vi valt att använda denna metod, hur vårt urval skett samt hur 

intervjuerna genomförts och materialet har bearbetats. Dessutom kommer vi redogöra för våra 

metodologiska och etiska ställningstaganden.  

4.1 Metod, urval och tillvägagångssätt 

I vår undersökning har vi intresserat oss för hur barn till föräldrar som är 70+ upplever sin 

situation och roll under coronapandemin. Att valet föll på en kvalitativ undersökning 

grundande sig i vårt intresse att förstå barnens upplevelser och identifiera vilka olika roller de 

tagit på sig gentemot sina föräldrar. Eftersom vi eftersträvade ett djup kände vi att en 

kvalitativ undersökning var att föredra, trots att vi säkerligen kunnat få svar på frågan om de 

roller man tagit på sig via en enkätstudie. Dock hade en kvantitativ studie aldrig kunnat ge oss 

dem personliga i upplevelserna vi ville åt.  
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Innan arbetet påbörjades resonerade vi kring vilken metod som skulle var lämpligast för 

intervjuerna. En strukturerad intervjumetod hade inte gett oss möjligheten att fördjupa oss i 

intervjupersonernas svar, vilket vi anser är särskilt viktigt för att få fram intressanta 

resonemang. En ostrukturerad intervju hade inte heller varit att föredra, eftersom de svaren 

kunnat leda oss i vilka riktningar som helst och det därmed funnits en risk att vi inte fått svar 

på det vi ville undersöka. Genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har vi 

strävat efter att ge intervjupersonerna möjlighet att med egna ord berätta kring sina 

upplevelser, samtidigt som vi haft möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor. Hallin och 

Helin (2018) beskriver hur intervjun kan ses som en möjlighet att undersöka hur människor 

uppfattar olika fenomen. Inledningsvis lades grunden till intervjuerna genom en intervjuguide 

där vi strukturerade upp frågor utifrån de övergripande teman vi var intresserade av att få svar 

på. De teman vi utgick från rörde relationerna till föräldrarna innan covid-19, hur relationerna 

påverkats av den pågående pandemin, samt aspekter som var av vikt för de vuxna barnen. 

Genom att hålla oss till intervjuguiden som en stomme försäkrade vi oss om att få svar på det 

vi vill undersöka.  

Urvalet i vår studie har skett genom ett bekvämligheturval (Bryman, 2018) där vi hittade 

intervjupersoner genom att vi publicerade ett inlägg på Facebook med en efterlysning av 

personer som skulle kunna passa in i vår undersökning. Våra vänner delade vidare inlägget 

och på så sätt nådde vi för oss okända personer. Med tanke på vår tidsram kände vi att detta 

var effektivaste sättet att efterlysa intervjupersoner. Fördelen med detta urvalssätt har varit 

att vi kunnat kringgå gatekeepers som chefer eller andra personer i maktpositioner. De som 

valde att vara med i undersökningen gjorde detta av egen fri vilja eftersom de kände att de 

hade något att tillföra studien och passade in i vår mall. Kriteriet för att vara med i 

undersökningen var att intervjupersonerna hade minst en förälder över 70 år. Urvalet bestod 

av både kvinnor och män, med föräldrar i åldersspannet 71 år-86 år. Några av 

intervjupersonerna hade egna barn och familj och andra levde ensamma. Vår strävan har 

hela tiden varit att få en variation av erfarenheter, ålder, kön och familjesituation i materialet. 

Vi genomförde 13 intervjuer vilket innebar att vi fick stor spännvidd i vårt material. Ahrne 

och Svensson (2015) menar att intervjuer av detta slag brukar uppnå en mättnad vid runt 15 

intervjuer, alternativt när svaren börjar bli repetitiva. Vi upplevde inte någon mättnad i 

materialet vi fick fram, vilket kan tyda på att vi hade kunnat genomfört fler intervjuer. Men 

med tidsaspekten för uppsatsen hade vi inte hunnit ta vara på mer material.   
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Vid de tre första intervjutillfällena som hölls i Zoom var båda två närvarande. En av oss ledde 

intervjuerna och den andre spelade in samtalet på sin mobil och transkriberade sedan 

materialet. Vi insåg snart att detta var en alltför tidskrävande process och de påföljande 

intervjuerna delade vi upp mellan oss. Den som intervjuade skickade de inspelade filerna till 

den andre, som i sin tur transkriberade dem. Detta för att vi båda skulle ha så god kännedom 

om vårt empiriska material som möjligt. Enligt Hallin och Helin (2018) kan transkriberingen 

ses som en hjälp att sortera bland materialet och komma inleda sitt analytiska arbete med.  

4.2 Kodning och analys  

Vi har gjort all kodning tillsammans. Först läste vi igenom allt material och försökte få en 

överblick. Kodning av materialet gjorde vi med olika färger, utifrån sex teman, “relationer”, 

“roller”, “vilka känslor skapas hos det vuxna barnet”, “situationer/händelser som gör något 

med barnet och som denne inte kan påverka”, “interaktion/samspel mellan vuxna barn och 

föräldrar som barnet kan påverka” samt “val det vuxna barnen gör utifrån sin egen roll”. I 

analysen bearbetades kodningen sedan om till tre övergripande teman, “Rollen som orolig och 

ansvarstagande förälder”, “Rollen som inlyssnande och tålmodig terapeut” samt “Rollen som 

frustrerad och maktlös anhörig”. Hallin och Helin (2018) menar att det genom en tematisk 

strategi går det att skapa intressanta teman som sedan smalnas av till något konkret.  

Lind (2019) förklarar att skapa en text som är tydlig och har en sammanhängande helhet för 

läsaren är en tidskrävande process. Det kräver att textförfattaren går över texten gång på gång 

och bearbetar den. Ibland måste även material som är intressant utelämnas då det inte faller 

inom ramen för studien. I vår studie såg vi flera intressanta teman som vi valde att utelämna, 

vi hade exempelvis kunnat titta på materialet utifrån ett genusperspektiv, eller med ålderism 

som fokus. Vidare i processen knöt vi an våra teman till vår valda teori, Goffman (2020) och 

hans dramaturgiska perspektiv. Vår analys är gjord med en abduktiv ansats (Hallin och Helin, 

2018) där vi kontinuerligt växlat mellan teori och vårt empiriska material med den 

information som fanns om Covid-19, familjerelationer och “den klämda generationen”. Under 

arbetets gång har vi valt att korrigera vår teori från att ha haft tre olika ingångar till att enbart 

använda oss av Goffman. Vidare insåg vi att det fanns luckor i kunskapsläget som gjorde att 

vi fick revidera den delen. I analysen har vi varit noga med att avidentifiera alla 

intervjupersoner genom att ge dem fingerade namn. Vi har suttit tillsammans via Google 

meet och funderat på vilka bitar vi skulle ta med, vilket som inte var relevant och försökt hitta 

alla bitarna för att få ihop pusslet. Ibland kom vi på villovägar och fick tack vare handledning 

hjälp in på rätt spår igen. Slutdiskussion gjorde vi genom att titta tillbaka på uppsatsens olika 
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delar samt knyta an dessa till våra forskningsfrågor. Under processens gång har vi turats om 

att läsa igenom och göra ändringar för att skapa ett flyt i texten.  

4.3 Arbetets förutsättningar  

På grund av den rådande situationen med coronapandemin har vi inte kunnat träffa våra 

intervjupersoner fysiskt. Vi har därför genomfört intervjuerna via två olika digitala lösningar, 

Zoom samt Google meet, förutom en som skedde via telefon. Fördelen har varit att vi inte 

behövt begränsa oss geografiskt. Vi upplevde dock att en nackdel med tillvägagångssättet var 

att minspel och kroppsspråk gick något förlorat i den digitala världen. Det var viktigt för oss 

att låta intervjuerna ta tid samt att ge utrymme för de känslor som intervjupersonerna 

uppvisade. Ahrne och Svensson (2015) menar att även om forskaren planerar och förbereder 

sig inför intervjusituationen finns det alltid aspekter som inte går att kontrollera eller förutse. 

Detta hände även vid våra intervjuer, vid några tillfällen uppstod reaktioner hos 

intervjupersonerna som vi inte förutsett. Någon blev exempelvis väldigt ledsen vid en 

intervjufråga, varpå vi valde att pausa intervjun tills personen kände sig redo igen. Vi 

upplevde båda två att det kändes svårt att trösta på distans och det var frustrerande för oss att 

inte befinna oss i samma rum. Vid dessa tillfällen kände vi att tekniken stod i vägen för hur vi 

hade velat bemöta våra intervjupersoner. Vårt mål har hela tiden varit att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga under intervjuerna och därmed kunna uttrycka sig fritt. Vi har också 

varit noga med att tacka dem som ställde upp för deras tid och engagemang.  

En svaghet i vår undersökning var att några av våra första intervjuer blev väldigt korta och 

därför gav oss mindre empiriskt material att arbeta med. Under arbetets gång blev vi bättre på 

vår intervjuteknik och ställde fler fördjupande följdfrågor. En annan aspekt var det enorma 

intresse som fanns för vår undersökning vilket ledde till hela 13 intervjuer. Även om det varit 

intressant och lärorikt så har det stora materialet varit svårt att göra rättvisa med den tid vi 

haft till förfogande.  

4.4 Studiens tillförlitlighet  

Bryman (2018) beskriver svårigheterna med den kvalitativa forskningen där en faktor som 

komplicerar processen är att det inom det kvalitativa fältet inte går att redovisa mätbara 

resultat. Lincoln och Guba har försökt specificera termer för att underbygga trovärdigheten i 

kvalitativa studier. Det handlar om tillförlitlighet och äkthet där det grunden är att ge så 

beskrivande tolkningar som möjligt av det man undersöker (ibid.) Tillförlighet och äkthet har 

vi försökt tillföra undersökningen genom att inte ändra i intervjupersonernas citat förutom att 
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ta bort ehm och liknande ord. Vi har även försökt visa bredden av undersökningarna och de 

olika upplevelser våra intervjupersoner hade. Ett annat begrepp som används inom 

forskningsfältet är pålitlighet, som innefattar att försöker ge en så fullständig beskrivning av 

sin undersökning som möjligt (Bryman, 2018). Genom metodavsnittet har vi försökt vara 

autentiska och ta upp både svårigheter och positiva aspekter av vår process. Vi har 

kontinuerligt reflekterat över vägar vi gått, vad vi kunnat göra annorlunda och vad som har 

fungerat bra. Trovärdighet har varit viktig i vår studie och vår strävan har varit att vara så 

transparent som möjligt gällande tillvägagångssätt, urval av intervjupersoner samt hur vi nått 

de resultat och slutsatser vi kommit fram till.  

4.5 Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2017) har en viktig roll gällande vilka etiska krav som ställs på forskare, där 

fyra frågor är av särskild vikt att ta i beaktande: frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet. Våra medverkande har fått information kring vad det innebär att vara med i 

studien, var och hur materialet skall publiceras, samt vad syftet med undersökningen har varit. 

Enligt principen om informerat samtycke är det viktigt att värna om intervjupersonerna 

(Ahrne och Svensson, 2015). Innan intervjuerna skickade vi information om samtycke och 

deltagandet till varje intervjuperson att läsa för att ge dem möjlighet att ta ett välgrundat 

beslut huruvida de ville delta i studien eller ej. Utifrån informationskravet (ibid.) berättade vi 

för intervjupersonerna att vi spelade in deras samtycke och intervjuerna på våra mobiler, men 

att dessa kommer förstöras när undersökningen är klar. Vi har även förklarat att deras svar 

kommer behandlas anonymt och inga svar kommer kunna härledas tillbaka till en viss person 

utifrån principen om konfidentialitet (ibid.). De uppgifter vi fått genom undersökningen 

kommer bara användas i undersökningens syfte och kommer vidare att förstöras när uppsatsen 

är godkänd i sin helhet. Vidare har vi inte inhämtat personuppgifter eller andra känsliga 

uppgifter som kan påverka våra inetvjupersoner. På så sätt uppfyller vi nyttjandekravet (ibid.). 

Alla namn i studien är fingerade. När studien är klar kommer alla deltagare ges möjlighet att 

läsa den. 

Välbefinnande går alltid före vetenskapen och samhällets behov, vår forskning har tagit 

hänsyn till mänskliga rättigheter och respekt för människovärdet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Gällande vetenskaplig oredlighet har vi varit noga med att referera korrekt i uppsatsen både 

genom att återge citat korrekt med citationstecken, samt att vid användning av litteratur och 

andras verk referera till upphovsmannen. Vi har även använt oss av en utförlig och korrekt 
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källhänvisning. Vetenskapsrådet menar att när en forskare använder andras idéer, hypoteser 

eller begrepp skall alltid upphovsmannen nämnas för att undvika plagiat (ibid.). 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I analysen framträder tre tema som bidrar till förståelse för relationer och roller mellan vuxna 

barn och deras föräldrar under covid-19 pandemin. Dessa teman visar hur de vuxna barnens 

förhållningssätt kan förstås utifrån olika roller som de antog i relation till sina äldre föräldrar: 

• Rollen som orolig och ansvarstagande förälder 

• Rollen som inlyssnande tålmodig terapeut 

• Rollen som frustrerad och maktlös anhörig 

När det vuxna barnet agerade i rollen som orolig och ansvarstagande förälder beskrevs en 

rollförskjutning där intervjupersonerna agerade som föräldrar till sina föräldrar. Utifrån denna 

roll framstod det logiskt att de vuxna barnen agerade auktoritärt och tillrättavisade föräldrar 

som gjorde ”fel”, men det fanns också en tendens att oroa sig över förälderns problem, som 

ensamhet och psykiska ohälsa. 

När det vuxna barnet agerade i rollen som den inlyssnande och tålmodige terapeuten beskrevs 

vikten av att lyssna på föräldrarna och lägga band på egna känslor. Utifrån denna roll 

framstod det att de vuxna barnen lät bli att berätta om sina egna bekymmer för att fokusera på 

förälderns mående. Det blev vanligare för barnen att dölja irritation som uppstod mot 

föräldern för att undvika konflikter i syfte att skapa en bra stämning. 

När det vuxna barnet agerade i rollen som den frustrerade och maktlösa anhöriga, beskrevs 

känslor av vanmakt, att på grund av pandemin inte kunna leva upp till sina egna förväntningar 

som son eller dotter. När intervjupersonerna beskrev sig själva utifrån denna roll framträdde 

också motstridiga känslor inom dem själva med en upplevelse av vanmakt. 

5.1 Rollen som orolig och ansvarstagande förälder 

Under covid-19 pandemin har det skett något av en rollförskjutning inom många familjer. 

Vuxna barn till äldre har på kort tid fått ställa om och ta en ny roll gentemot sina föräldrar för 

att försöka skydda dem mot smitta. Intervjupersonerna uttryckte oro för sina föräldrars 
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upplevelser av isolering, samtidigt som de tog ett stort ansvar för få föräldrarna att följa råd 

och riktlinjer. Denna roll påminner om att vara förälder till sina föräldrar. 

5.1.1 Oro  

Många av våra intervjupersoner uttryckte att en ökad oro för sina föräldrar: “Ingen mår bra att 

vara ensam för mycket” säger Stina. Oron berodde främst på den påtvingade isoleringen 

föräldrarna hamnat i på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner, men även oron för att 

föräldrarna skulle bli smittade och dö: “Det är ju en oro, det är det ju, blir man sjuk kan det gå 

illa.” förklarar Clara. Dessa två faktorer stod kontinuerligt i strid med varandra. 

Socialstyrelsen (2020) menar i sin rapport att passiv omsorg innebär att ständigt känna oro 

och ansvar för sin närstående. Detta påverkar den anhöriges hälsa även i de stunderna som 

ingen aktiv insats pågår, då man ständigt lever med stressen över att finnas till hands så fort 

behovet uppstår. Passiv omsorg kan därför ta lika mycket tid och kraft från den anhöriga som 

vid aktiva insatser som exempelvis handling eller trädgårdsarbete och således få samma 

konsekvenser för anhörigas mående. En flerbarnsmamma, Hannah var påtagligt påverkad av 

pandemins konsekvenser och det ansvar hon kände för att skydda sin egen mamma. 

[...] man är ju rädd om henne. Vi har inte träffats på ett år faktiskt. Så kan man tycka att det är andra 

som springer runt och träffar sina anhöriga som är över 70. Asså vad fan tänker dem med? Det är 

helt sjukt. Så sitter man här själv och har mer eller mindre varit isolerad och sen, ja, det känns 

förjävligt när andra håller på. 

Det blir tydligt hur Hannah valt att inte träffa sin mamma som en följd av oron att smitta 

henne. Samtidigt resonerar hon kring andra familjers val och känner en frustration över hur 

andra struntar i de riktlinjer som tagits fram. Goffman (2020) menar att i främre regionen 

finner vi de normer som gäller för hur man ska uppföra sig. Hannah förhåller sig till 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer när hon väljer att inte träffa sin mamma för att undvika att 

hon blir smittad, samtidigt som hon upplever en frustration mot alla andra i samhället som 

agerar utanför den nya normen. För Hannah handlar det inte bara om respekt för sin mamma, 

utan även om det som förväntas av henne som samhällsmedborgare i kampen för att begränsa 

smittspridningen, något som blir en stressfaktor för henne. En annan intervjuperson, Kerstin, 

beskriver hur hon i inledningen av pandemin gjorde en överenskommelse med sig själv att 

kontakta sina föräldrar varje dag eftersom media skrev om äldres isolering, men hur svårt det 

var att upprätthålla med allt annat som händer i livet.  

Jag minns att i början där när det, förra året, då bestämde jag mig för att jag skulle ringa varje dag 

och prata med dem för det var ju väldigt mycket prat om att människor blir ensamma och att 
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många mådde dåligt av det så jag skulle ringa varje dag och det höll kanske några månader men 

sen så sipprade det ut i sanden, det var svårt att upprätthålla en sån grej. Jag lever ett ganska, ja, 

som alla andra, du vet, man har barn och det är mycket som händer i livet, det är svårt att 

hinna varje dag men vi pratas ju vid minst en gång i veckan fortfarande, men ofta fler gånger. 

Kerstin beskriver hur livet delas upp i olika scener, en där hon är hemma och tar hand om 

barnen och allt annat som hör vardagen till och en annan med ett utökat ansvar för sina 

föräldrar med tanke på medias framställning av äldre som mår dåligt. I den främre regionen 

finns dekorum och de instrumentella normerna som är kopplade till det som förväntas av oss. 

Kerstin lägger en förväntan på sig själv att hålla en tät kontakt med sina föräldrar eftersom 

media beskriver situationen för äldre som isolerade och med en försämrad hälsa. Samtidigt 

blir det en konflikt med allt annat hon måste hinna med i vardagen, där covid-19 pandemin 

har startat ett dubbelspel i dotterns relation till föräldrarna, då föräldrarna troligtvis inte 

förväntar sig att hon ska ringa varje dag. Evans et. al. (2019) beskriver den press många barn 

upplever av att ständigt befinna sig mellan olika kravfyllda roller. Denna kontrast går att tolka 

som att vuxna barn som lever relationer och med familj har svårare att finnas för sina 

föräldrar i den utsträckning som de hade velat under pandemin. I exemplet ovan beskriver 

dottern sina ambitioner att vara en god och ansvarstagande dotter men att kraven inte går att 

upprätthålla med allt annat som händer i livet. Szebehely, Ulmanen och Sand (2014) beskriver 

vuxna barns stöd till sina föräldrar som en norm byggd på bland annat pliktkänsla. Många 

barn känner en tillfredsställelse att kunna finnas för sina föräldrar men när kravbilden på en 

inte överensstämmer med verkligheten finns det en risk att stödet leder till ökad stress och 

ohälsa hos barnen. Fingerman et. al. (2016) beskriver hur föräldrars välbefinnande påverkas 

av kontakten med barnen och att majoriteten påverkades positivt av kontakten, om så bara 

över telefon. Samtidigt beskriver Socialstyrelsen (2020) att så länge omsorgen om anhöriga 

sker på frivillig basis och inte är för betungande är riskerna för negativ påverkan liten. En av 

intervjupersonerna, Anna, arbetar på en pandemiavdelning och beskriver den största oron som 

att inte kunna vara fysiskt nära sina föräldrar om de skulle bli sjuka.  

[...]då jag jobbat på pandemiavdelningen känner jag, skulle mina föräldrar bli dåliga och hamna på 

sjukhus och man får inte lov å hälsa på, där finns ingen TV, där finns ingen radio, dem ska ligga där 

själva, där är personal som ska ta hand om dom, man får ju inte va med dem, det tycker jag nog är 

den största oron, att man inte får va med [...] 

Det erfarenheter dottern har med sig från sitt arbete färgar henne och påverkar hur hon 

upplever situationen. Hon har sett vad det innebär för de som blir så sjuka att de behöver 

vård och är rädd att det en dag ska vara hennes föräldrar som ligger där. Hon känner en 
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rädsla över att inte kunna vara där för dem om de skulle bli sjuka. Här blir problemet att 

dotterns psykiska mående påverkas av stressen av att eventuellt inte kunna ge den omsorg 

hon önskar. Intervjupersonen, Robert nämner under intervjun att han arbetar inom media 

och därför är ständigt uppdaterad i allt runt pandemin. Han beskriver hur hans erfarenheter 

genom arbetet påverkar oron han känner för sin mamma. Robert har tagit över ansvaret för 

saker hon tidigare gjorde själv och intagit något av en föräldraroll.  

Jag handlar ju alltid åt henne nu, innan gjorde hon ju det själv. Nu sköter jag allt, går ärenden för 

henne, det är en stor skillnad känner jag […] Man vill ju vara på ICA när de öppnar kl 8.00 på 

morgonen men när man jobbar sent som jag gör, kan det ibland vara lite jobbigt att orka. Jag 

tycker att jag har ställt upp så mycket jag kan. 

Robert beskriver hur han intagit en ny roll i relation till sin mamma under pandemin, han 

honom. Goffman (2020) menar att det han kallar för dekorum rymmer moraliska krav och 

förväntningar som ligger på aktören. Robert beskriver sin förändrade roll som något 

rationellt och normativt förväntat: ”Man vill ju vara på ICA när de öppnar”. I likhet med en 

småbarnsförälder beskriver han att det kan vara svårt att orka med föräldrarollens ansvar, 

men samtidigt ser han sitt ansvar som självklart och som något han inte kan välja bort. Han 

vill helt enkelt ställa upp så mycket han kan för sin mamma utifrån hur förutsättningarna i 

samhället ser ut just nu. Många anhöriga vittnar om att det känns positivt och meningsfullt 

att hjälpa sina föräldrar, Robert nämner: “min mamma och jag, vi hörs varje dag över 

telefon och man är en allt-i-allo som hjälper henne med det hon behöver. “. Forskning om 

anhörigomsorg fokuserar i regel på situationer där den äldre har mer eller mindre 

omfattande behov av omsorg. När den äldre har stora omsorgsbehov tenderar också 

anhörigas mående och livskvalitet att påverkas negativt (Socialstyrelsen, 2020). Denna 

uppsats blir ett viktigt komplement i befintlig anhörigforskning, genom att visa hur Covid-

19 pandemin gjort att anhöriga intagit nya roller, även om den äldre inte har något 

omsorgsbehov. 

5.1.2 Förmaningar och uppfostran 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna var att många barn upplevde ett ansvar för sina 

föräldrar vid situationer när de tyckte att föräldrarna inte tog ansvar för sig själva. Detta 

gjorde att de tog på sig en fostrande och auktoritär roll mot sina föräldrar, de agerade som 

föräldrar till sina egna föräldrar. Tillfälliga rollomkastningar gör det möjligt för två individer 

att kommunicera på ett sätt som avviker från deras normala roller. Intervjupersonen Louise 
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beskriver en situation där hon får ta på sig föräldrarollen som den förnuftiga i en situation 

med sin pappa. 

[...] framförallt pappa tycker ju detta är jobbigt, han vill ju gärna att allt ska vara som vanligt. Det 

påverkar ju relationen på det sättet att jag har ju fått säga till honom flera gånger nu är det bara 

såhär, vi måste ses ute, då får du ta på dig mer kläder, du får stå ut med det, annars får vi stanna 

hemma. 

För en förälder är det förväntat att uppmana barnet att klä på sig ordentligt, men knappast att 

som vuxen uppmana en annan vuxen. Goffman (2020) menar att sådana situationer blir ett 

dubbelspel där den normalt överordnade tar den underordnades plats och tvärtom. Barn har 

normalt inte en uppfostrande roll gentemot sina föräldrar, utan detta är ett undantag från de 

normala spelreglerna, vilket båda parter tycks vara med på utifrån rådande omständigheter. 

Covid-19 situationen framstår som en ny spelplan, med nya regler där aktörerna agerar enligt 

nya roller. I Louises fall handlar det om att hon måste ta på sig rollen som den förnuftiga när 

hennes pappa agerar upprorisk tonåring som gör revolt och vill att allt ska vara som förr. 

Katarina beskriver denna strid i rollgestaltningen som en balansgång mellan mammans 

frustration och dotterns upplevda ansvar för henne.  

Det har varit en balansgång att förstå och ta in hennes frustration och hennes vilja, hon är ju en 

vuxen individ, vi kan inte hindra henne från att leva ett liv, samtidigt så har man ju känt så, 

speciellt i början när jag kände att hon inte tog det på lika stort allvar som mig och min bror, när vi 

kände att nu får du liksom lyssna på vad vi säger, nu får du ta det här på allvar, så här är det. Det 

spelar ingen roll om du tycker det är tråkigt eller om folk dör runt omkring, nu får du acceptera att 

så här är det! 

Katarina uttrycker sig som om hon befinner sig i ett tydligt överläge. Likt en förälder är det 

hon som vet bäst, att ”så här är det”. När mamman inte tar riktlinjerna på allvar intar dottern 

rollen som förälder för att få mamman att acceptera situationen och att få mamman att lyssna 

på vad hon säger. Dotterns syn framställs som rationell, medan mamman ses som en vuxen 

individ men samtidigt som ett barn som inte förstår allvaret i situationen. Dottern agerar som 

regissör (Goffman, 2020), vars uppgift det är att tillrättavisa och styra mammans agerande. 

Samtidigt blir det en konflikt inom Katarina när hon tar på sig rollen att säga till på skarpen 

mot sin mamma då hon inte tar pandemin på allvar. Genom att ta på sig en auktoritär roll 

skapar hon ett intryck mot sin mamma att detta är inget som är förhandlingsbart. Detta är inte 

den roll hon har med sin mamma under normala omständigheter och är inte det hennes 

mamma förväntar sig. Att känna ett ansvar för en anhörig leder lätt till konflikter inom sig 
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själv genom att kontinuerligt behöva anpassa de roller och strategier man tar för att hantera 

situationerna (Erlingsson, Magnusson och Hanson, 2010). Karin beskriver sig som 

ställföreträdande förälder när hennes föräldrar inte vill inse allvaret i situationen.  

Jag som barn får ta på mig ansvaret, jag vill ju skydda dem, men dem vill inte alltid riktigt 

skydda sig själva så det kan bli ett problem ibland, och man kan bli lite jamen, viss irritation, 

inga konflikter, skulle jag inte säga men lite irriterad att du är så himla bestämd, varför ska du 

tjata så men det är ju för att ni inte ska bli smittade, ja du vet! 

Karin beskriver hur hon får ta på sig rollen som förälder likt en mammaroll mot en tonåring 

som inte alltid själv vet sitt bästa. Det uppstår friktion i relationen när föräldrarna inte lyssnar 

och de tycker att Karin är tjatig. Andersson, Ekstam och Nilsson (2021) beskriver hur det 

vuxna barnets roll omstruktureras till en form av välvillig ålderism. Åldersgränsen 70+ blir 

den utlösande faktorn som förflyttar maktpositionen från den äldre över till barnet. Det vuxna 

barnet tar över ansvaret för situationen, i vissa fall övergår omsorgen till ett mer konkret 

kontrollerande av förälderns agerande. Detta visar sig genom att det vuxna barnet förmanar 

och säger till föräldern vad denne kan eller inte kan göra i ljuset av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

5.2 Rollen som inlyssnande och tålmodig terapeut 

Intervjupersonerna gav uttryck för att pandemin lett till ett ökat ansvar att vara inkännande 

mot sina föräldrar. De beskrev hur de i vissa situationer intog en roll som kan liknas vid en 

tålmodig och inlyssnande terapeut och hur denna roll kunde vara energikrävande. Känslor 

som de tidigare kunnat visa för sin mamma eller pappa, gömdes undan till förmån för en 

gladare och mer uppmuntrande framtoning. Flera intervjupersoner vittnar om att de visar upp 

en positiv fasad för att inte “lägga sten på börda” genom att visa sin sanna sinnesstämning. I 

och med att pandemin berövat föräldern från många av vardagens intryck, blev det särskilt 

viktigt för de vuxna barnen att projicera positiva intryck.  

5.2.1 Tålmodig och inlyssnande 

Intervjupersonen Ulla beskriver hur hon själv måste känna sig i form för att kunna ta 

mammans telefonsamtal. Att svara i telefon blir det samma som att gå från bakre till främre 

regionen (Goffman, 2020). Innan Coronapandemin och isoleringen var relationen mer jämlik, 

och Ulla behövde inte ta hänsyn till mammans sinnesstämning utan kunde visa det humör hon 

själv hade för stunden. Nu upplever dottern att hon måste vara mer försiktig och inkännande 

för att inte förstärka den ledsna känslan hos sin mamma om hon redan är nedstämd. 
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[...] ibland känner man ju nej nej nu ringer hon, mamma, men jag tar inte det nu. För ibland så 

känner man att man måste vara lite i sin form för att orka med, för man vet inte riktigt vad hon 

är för på humör...om hon är lite sådär deppig och dryg eller om hon jätteglad och sprudlande. Så 

det är inte alltid man känner att ens eget humör passar för att sitta i trekvart och prata, lyssna 

eller peppa och då kan man ju tycka att fasen va dåligt liksom […]  

Enligt Goffman (2020) handlar detta om att ta kontroll över den främre regionen och det 

kommande framträdandet. Det finns tillfällen då aktören måste dela upp sin publik för att 

kunna ge rätt intryck till rätt publik. Ulla känner att hon behöver samla sig för att ta på sig 

masken och spela den glada dottern, trots att hon egentligen inte orkar, detta enligt de roller 

som dotter och mamma förväntas ha mellan sig inom gruppen. Samtidigt får hon dåligt 

samvete över sitt agerande när hon inte svarar i telefonen. Goffman (2020) menar att ibland 

när aktören behöver gå mellan olika roller, kan hon behöva lägga in en liten paus för att 

återhämta sig fysiskt och psykiskt innan nästa publik tar vid. I Socialstyrelsens rapport (2020) 

fann de flera tecken på att anhörigas liv påverkades av den ökade omsorgen. Många anhöriga 

vittnar om att den nya rollen fått konsekvenser i deras liv både gällande arbetslivet och 

socialt. Rapporten visade att relationen mellan vuxna barn och omsorgsbehövande föräldrar 

kunde utsättas för nya påfrestningar som följd av obalansen i relationen, där den ena ger och 

den andra tar. Det är viktigt att poängtera att många anhöriga känner motstridiga känslor inför 

omsorgsansvaret. Trötthet och en känsla av bundenhet men samtidigt känslan av glädje och 

tillfredsställelse över att vara till hjälp (Socialstyrelsen, 2020). Även Arbetsmarknadsutskottet 

(2019) har sett de konsekvenser när yrkesverksamma människor även har rollen som 

omsorgsansvarig utanför arbetet, varför de vill hitta sätt och underlätta för denna kategori av 

människor. Robert beskriver en situation där han låter mamman styra för att bidra till hennes 

välmående: “Hon får prata så länge hon vill, så länge hon vill prata så har vi kontakt ungefär”. 

Genom telefonsamtalet känner Robert av sin mammas behov och väljer att stå tillbaka genom 

att låta henne sätta ramen för relationen. intervjupersonen Ulla beskriver en liknande känsla 

av att lägga band på sina egna känslor inför sin mamma så här.  

Innan kunde man nästa lite sådär ryka ihop och snäsa tillbaka, men jag tror att vi på något sätt 

lagt mer band på oss och blivit lite mer hänsynsfulla och låter henne hållas lite mer för vi ses så 

sällan och vi vill inte att det ska bli dålig stämning. Man vill att hon ska vara glad och så, så 

man har väl kanske lite mer överseende med egenskaper som man kanske inte är jätteförtjust i 

med henne annars. 

Ulla beskriver att hon gör allt för att undvika att hamna i konflikt med sin mamma för att på 

så sätt hålla henne på gott humör. Ulla ägnar sig åt intrycksstyrning, genom att aktivt styra 
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vilka intryck hon sänder ut till sin mamma (Goffman, 2020). Det finns situationer när en 

individ agerar på ett sådant sätt att denne förstör scenen, i vardagligt språk kallat “att ställa till 

en scen”. Den omkullkastar givna fortsättningar på händelseförloppet och kastar in aktörerna i 

en ny situation. Detta kan exempelvis ske när en individ kritiserar en annan, men i Ullas fall 

handlar det mer om att hon sänker garden gentemot sin mamma. Mamman lever i en utsatt 

situation på grund av covid-19 pandemin och Ulla vill genom sitt agerande bidra till en 

positiv situation för alla. 

5.2.2 Lösningsfokuserad 

En annan roll som framträtt är intervjupersonernas fokus att hitta lösningar på svårigheter som 

uppstått. Det vanligaste är att åka och handla till sina föräldrar för att inte utsätta dem för 

smitta, men det finns en stor variation på vad barnen gör för att lösa problem. Caroline 

beskrev när hon lärde sina föräldrar hur ett videosamtal fungerade.  

 

[...] En sak som är skillnad då på sättet som vi umgås är ju att jag lärde dem att facetimea, så 

vi kan facetimea nu, de har haft Ipad länge och först så tänkte jag att hur ska det här gå men så 

guidade jag dem via telefonen så lyckades vi få till det första facetimesamtalet och sen har det 

blivit många fler. Så nu har hela familjen och mina syskon också kunnat facetima med dem. 

De är också aktiva på Instagram, det har de inte varit på samma sätt innan, man märker att de 

tittar mycket, sen kanske jag inte är så super så att jag lägger ut jättemycket men visst, vi är 

många, så kan dem följa alla olika familjemedlemmar via instagram, det blir la lite tokigt 

ibland, mamma skickar konstiga meddelanden och grejar men hon är inne och tittar i alla fall 

och kan hänga med lite på det sättet [...]  

Här tar dottern roller som regissör genom att handgripligen lära sina föräldrar hur de ska 

använda sina telefoner för att kunna uppleva sin familj. Dottern reflekterar kring hur de 

tidigare har mötts fysiskt och tvekar när hon funderar på hur det ska gå och lära dem den 

digitala världen via telefon. Men hon lyckas och på så sätt får föräldrarna en viss lättnad i sin 

isolering. Genom kommunikation via sociala medier får Caroline också möjlighet att styra 

vilka intryck som sänds ut till föräldrarna (jfr Goffman, 2020). Andersson, Ekstam och 

Nilsson (2021) menar dock i sin undersökning att digitala lösningar generellt sett inte ger 

samma tillfredsställelse som fysiska möten. I undersökningen benämns digitala lösningar mer 

som en copingstrategi för att stå ut i situationen och ett sätt att försöka att upprätthålla en 

normalitet i vardagen. 
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5.3 Rollen som frustrerad och maktlös anhörig 

En återkommande roll var den som vanmäktig anhörig med motstridiga känslor. Det handlade 

om svårigheter med de nya rollerna, men kunde även ge upphov till frustration i situationer 

som uppstod. En del beskrev detta som en konflikt att välja mellan sina egna behov eller att 

finnas för sina föräldrar.  

 

5.3.1 Konfliktprägling, motstridiga känslor och vanmakt 

En aspekt som framträtt är de svårigheter vuxna barn upplever i sina “nya” roller. Många barn 

känner ett ansvar för sina föräldrar, med en oro att de skulle bli smittade men samtidigt en 

frustration av att inte räcka till. Routasalo et. al. (2006) beskrev situationen innan Covid-19 

pandemin och hur äldre upplevde ensamhet och isolering redan då. De menar att ensamhet 

handlar mer om den upplevda kvaliteten i det egna sociala nätverket, än hur relationerna 

egentligen ser ut (ibid.). Många av våra intervjupersoner har berättat om situationer under det 

gångna året som inneburit normbrott och processer där de försöker anpassa relationerna 

utifrån den rådande situationen. De slits mellan viljan att göra “rätt” genom att följa 

restriktioner och regler, samtidigt som de känner en moralisk plikt gentemot sina föräldrar. 

Szebehely, Ulmanen och Sand (2014) beskriver hur denna pliktkänsla ofta leder till bekostnad 

av den egna hälsan. Samtidigt beskriver Kivi, Hansson och Bjälkebring (2020) att många 

äldre upplever en ökad isolering med pandemin men även ett ökat välbefinnande. Det är 

intressant och vi tänker att det kan säga någonting om den roll barnen tar på sig för att 

underlätta och finnas till för sina äldre föräldrar under pandemin. Intervjupersonen Magdalena 

beskriver sin extroverta familj och en situation där mamman tog saken i egna händer då hon 

saknade den fysiska närheten från sitt barn.  

Detta har varit och är jättejobbigt för min mamma... för mig med. En gång när jag kom dit så drog 

hon på sig en svart sopsäck över hela sig så jag kunde krama henne. 

När Magdalenas mamma trär på sig en sopsäck anpassar sig dottern till situationen och svarar 

med att ge sin mamma den efterlängtade kramen. Detta trots den motstridiga känslan att 

handlingen är fel och att hennes mamma kan bli smittad. Regioner är platser där 

framträdanden kan ske, dessa platser behöver inte vara avgränsade av fysiska väggar, ibland 

är det en plats som endast har tänkta barriärer (Goffman, 2020). Vidare finns en ram för hur vi 

får bete oss moraliskt så att vi upprätthåller normer. Vi ska vara anständiga, visa respekt mot 

varandra och göra det som krävs av oss i givna situationer. Pandemin har omkullkastat givna 

normer i samhället genom myndigheternas olika rekommendationer. I den främre regionen 
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spelar aktören upp ett framträdande som ett uttryck för att upprätthålla normer. Detta visar sig 

genom att dottern som alltid tidigare kramat mamman inte längre kan göra detta. Det är inte 

längre norm i samhället att röra vid varandra, utan det anses hänsynslöst att inte hålla avstånd 

till de äldre. Det finns även en bakre region, en plats i anknytning till där framträdandet tagit 

plats, här tillåts aktören koppla av och överge sin roll men ges även möjlighet att bestrida 

intryck som aktören tidigare ville sända ut (ibid.). Exempelvis genom att hålla hårt på 

restriktionerna i publika sammanhang, men inom hemmets fyra väggar frångå reglerna och 

låta den otillåtna kramen ske. En annan intervjuperson, Veronika, beskriver att det blivit 

motsatt för henne sedan pandemin “Han vill inte röra vid en, det är inga kramar, ingenting 

sånt…”. Hon beskriver sorgen över att hennes pappa inte längre vill vara nära henne och att 

han isolerar sig alltmer. Det uppstår motstridiga känslor inom Veronika när hon inte längre får 

agera som ett barn till sin pappa. Samtidigt vet hon varför han agerar som han gör. 

Intervjupersonen Anna beskriver motstridiga känslor och dåligt samvete när hon väljer sitt 

eget liv framför mammans, något som upplevdes vara okej innan pandemin. Nu blir det en 

större känslomässig situation för mamman om hon blir bortprioriterad. Anna uttrycker att nu 

förväntas det mycket mer av henne än det gjorde innan: “Är jag beredd att ge det? Men det 

måste jag ändå för annars får jag dåligt samvete...det är lite komplext så där ju.” säger hon. 

Förväntningarna på hennes och mammans relation har förändrats och är något de båda måste 

förhålla sig till. Här belyses den konflikt de nya rollerna kan leda till och de konsekvenser det 

får för de vuxna barnens psykosociala liv (jrf. Erlingsson, Magnusson och Hanson, 2010). 

Anna beskriver rollkonflikten som att både vilja hälsa på sin förälder men samtidigt göra 

saker hemma.   

[...]Va fasen hade det gjort om jag tagit en dag i helgen och åkt upp och suttit där och tjatat några 

timmar? Men så har man ju det att man kanske skulle vilja göra något hemma, och samtidigt hade 

det gjort om man lagt en lördag där? Då kan man ju få lite dåligt samvete [...]  

Beroende på framträdandet, intar människor kontinuerligt olika roller och anpassar dem 

utifrån hur situationen definieras. Analysen visar att covid-19 inneburit ett nytt 

förhållningssätt mellan vuxna barn och deras föräldrar. Många av våra intervjupersoner har 

beskrivit det som en vågskål där de balanserar mellan de olika rollerna, där rollen som den 

ansvarstagande, rollen som den stödjande och rollen som den auktoritära hamnar i tvist med 

varandra. Den känslomässiga relationen mellan föräldrarna och barnen kan leda till att 

gränsen mellan frivillig och ofrivillig omsorg blir svår att dra (Socialstyrelsen, 2020). Öberg, 

Andersson och Bildtgård (2016) beskriver hur förändrade livssituationer hos äldre påverkar 
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deras upplevelser av ensamhet och att diskrepansen mellan önskan och verklighet bidrar till 

hur de äldre upplever sin situation. Oavsett om föräldrarna lever i relationer eller ensamma 

blir det påtagligt att deras livssituation har ändrats drastiskt på grund av pandemin. Detta har 

också påverkat relationen mellan de vuxna barnen och deras föräldrar. Barnen beskriver att 

det ibland uppstår en rollkonflikt där dåligt samvete och viljan att ta ansvar för sin förälder 

krockar med önskan om att bara få vara i sin vanliga roll som förälderns barn.  

Louise beskriver: “Jag upplever att hon har blivit lite mer självcentrerad, att det mesta kretsar 

runt henne”. Evans et. al (2019) befäster svårigheten kring vilka roller man tar. Genom 

prioriteringar gör de vuxna barnen val kring vilka roller de tar på sig, ofta handlar det om att 

bortprioritera sig själv på grund av ansvarskänslor för andra. Som en annan intervjuperson, 

Saga, uttrycker det: “Man har ju känt att man inte riktigt har räckt till” En undersökning från 

Socialstyrelsen (2020) kring anhöriga som stödjer eller vårdar äldre pekar i samma riktning. 

Den tar upp att många anhöriga upplever att det känns positivt och meningsfullt att hjälpa sina 

äldre så länge omsorgen inte blir alltför betungande. Däremot i de fall där den äldre har ett 

omfattande behov av omsorg, påverkas de anhörigas mående och livskvalitet negativt. 

Anhöriga som regelbundet ger hjälp, stöd eller vårdar en närstående, har sämre självupplevd 

hälsa än den övriga befolkningen där särskilt den psykiska hälsan blir påverkad. 

Intervjupersonen Magdalena berättar om sitt bröllop som skedde i frånvaro av mamman och 

känslorna som uppstod i samband med det.  

Jag gifte mig i söndags och hon kunde inte vara närvarande, vilket är min makes fel helt 

enkelt…men det är klart att det är svårare, framförallt för att hon är 75 år och fyrtiotalisterna är 

inte vana att de ska anpassa sig och ditten och datten. Och som jag tycker, de tänker mest på sig 

själva. De förstår inte, för de har alltid haft allting, hela tiden.  

I intervjun befinner sig Magdalena i de bakre regionerna, där hon kan koppla av och vara sig 

själv och på så sätt reflektera tillbaka på situationen. Det finns en motstridighet i de känslor 

som uppstår där viljan gifta sig med sitt livs kärlek strider mot att behöva utesluta människor 

som är viktiga för henne, vilket blir konsekvensen av att gifta sig i pandemitider. Vidare har 

Magdalena en bestämd uppfattning om att 40-talister är egoistiska vilket skapar en frustration 

och känsla av maktlöshet. Det leder till problem när rollernas betydelse plötsligt förändras och 

en det infinner sig en upplevelse av maktlöshet inför det man inte kan påverka. Isabella 

beskriver hur det var att få sitt andra barn under pandemin och vad det innebar i relationen till 

hennes pappa som var över 70 år.  
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När jag blev gravid och vi skulle få vårt andra barn såg jag fram emot att vara hemma och de är 

pensionärer. Jag hade kunnat åka upp till dem eller de hade kunnat komma hit och vara här i lite 

fler dagar. Men nu i och med corona har man liksom blivit snuvad, det har blivit tvärtom. De har 

ju fortfarande inte hållit E, hon är 9 månader nu och det gör faktiskt lite ont i hjärtat! 

För Isabella har hela framträdandet kollapsat genom att förutsättningarna har förändrats på 

grund av riktlinjerna kring covid-19. I den främre regionen hade hon sett fram emot en 

föräldraledighet där pappan skulle haft en framträdande roll i dotterns liv, nu har han inte ens 

kunnat hålla sitt barnbarn. Det blir en konflikt där varken dottern eller pappan kan leva upp 

till de förväntningarna som finns på varandra. Routasalo et. al. (2006) beskriver normer för 

känslan av ensamhet där upplevelsen till stora delar påverkar hur tillfreds man känner sig med 

sina omgivande relationer. Hos både Isabella och hennes pappa fanns en förväntan att kunna 

träffas och dela upplevelser kring det nyfödda barnet med varandra, något som uteblivit. 

Katarina beskriver en annan aspekt av pandemin.  

Allt har ju tagit en paus liksom. Just det att vi inte kan uppleva saker tillsammans längre. Hon 

har ju inget nytt att berätta för mig precis när vi pratar i telefon, det händer ju liksom inte så 

mycket i hennes liv, eh, åh, och jag kan ju fortfarande berätta vad som händer i mitt liv men 

tyvärr är det inte så mycket heller men just det där att man inte kan uppleva saker. Man kan ju 

inte ta med henne ut på ett fik eller man kan inte, såna saker, skapa minnen och framförallt för 

barnbarnen och hon. 

Katarina beskriver sin mamma som en aktör utan manus, som någon som inte längre kan 

tillföra något. Dottern blir den drivande regissören (jfr. Goffman, 2020) som tar ansvar för 

framträdandet genom att berätta saker från sitt liv. Det hela grundar sig i att de roller som 

fanns redan innan pandemin behöver dela plats med de nya rollerna som uppstått. Genom 

pandemin får begreppet “sandwich generationen” (Evans et al, 2019) en helt ny betydelse, där 

den klämda situationen blir påtaglig för många men kanske framförallt för de vuxna barnen. 

När föräldrarna inte längre kan vara en del av barnens och barnbarnens liv, bidrar det till en 

saknad och det är lätt för de vuxna barnen att hamna i kläm både känslomässigt och praktiskt. 

Intervjupersonen Saga har sin pappa på äldreboende och beskriver upprepade gånger hur hon 

känner sig maktlös inför sin pappas situation, samtidigt som hon hela tiden försöker göra det 

bästa hon kan utifrån förutsättningarna.  

[...] dem hade ju restriktioner på boendet. Det blev besöksförbud och vi fick inte komma alls, nån 

gång stod vi nere vid hans fönster bara och pratade i telefon å så kunde han se oss liksom, med 

öppet fönster, men mer än så var det inte. Vi kunde handla till honom ibland och att personalen 

gick upp med det, mmm… det är väl mer att man tycker synd om honom att det, att läget är som 
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det är men jag känner inte att det är nånting jag kan göra, jag tycker jag har gjort så mycket, så gott 

jag har kunnat utifrån de förutsättningar som har fått lov att liksom. Vi har ändå försökt böja och 

bända lite på det. 

Hos Saga finns en frustration över att den främre scenen inte är som hon önskat. Då hennes 

pappa lever på äldreboende är det någon annan som satt ramen för vad som gäller och när. I 

den här situationen blir äldreboendet regissören som sätter reglerna för hur deras umgänge får 

se ut. Det blir ett dubbelspel när dottern känner att hon inte kan komma och hälsa på när hon 

vill och eller göra allt det hon vill med sin pappa, dels för att han inte längre bor i ordinärt 

boende, dels på grund av pandemin. Sagas frustration beror på de otydliga riktlinjer som finns 

som gör att “man inte riktigt vet vad som gäller”. Saga förklarar under intervjun att hennes 

pappa flyttade från ett boende till ett annat under pandemin och att skillnaderna på boendena 

är stora. De som Saga beskriver gällande hur äldreboendena anpassat sig till covid-19 

synliggörs i Coronakommissionen (2020). Där beskrivs hur decentraliseringen av 

äldreomsorgen varit en bidragande faktor till skillnader i hanteringen under pandemin, något 

som i allra högsta grad synliggörs genom Sagas upplevelser (ibid).  

6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

När vi gick in i detta arbete var det med en nyfikenhet kring hur pandemin lett till nya 

förändringar i samhället. Situationen kan klassas som unik då Sverige och världen aldrig 

tidigare drabbats av en kris i detta slag som stänger ner en hel värld. Äldre pekades snabbt ut 

som riskgrupp vilket gjorde att vårt intresse drogs dit. Men ju mer vi funderade kom vi fram 

till att det fanns en kategori av människor som inte synliggjordes i debatten, barnen till de 

äldre föräldrarna. Detta trots att många barn över en natt tog på sig en ny roll med ett ökat 

ansvar gentemot sina föräldrar. När vi började leta efter intervjupersoner bekräftades våra 

tankar och vi upptäckte att det fanns ett uppdämt behov för dessa personer att prata om 

pandemins påverkan. Detta märktes genom att vi fick tacka nej till flera personer som ville 

vara med i undersökningen, då det helt enkelt inte fanns utrymme för fler intervjuer. Vårt 

empiriska material visar att många av intervjupersonerna har intagit flera nya roller i relation 

till sina föräldrar under pandemin. Tre roller framträdde tydligt i vår analys, rollen som orolig 

och ansvarstagande förälder, rollen som inlyssnande tålmodig terapeut samt rollen som 

frustrerad och maktlös anhörig. Parallellt med rollkaraktärerna framträdde även en normativ 

förändring som påverkat på både individ- och samhällsnivå.   
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Vid första anblicken ser det ut som att Sverige är ett land där ansvaret för de äldre åligger 

staten men vår undersökning visar att storfamiljen fortfarande är ett högst aktuellt begrepp. 

Trots att barn idag inte har något formellt ansvar för sina föräldrar, ser vi att många familjer i 

större grad ger stöd till sina äldre anhöriga under pandemin med sådant som går utanför 

hemtjänstsystemet. En viktig poäng för framtida socialt arbete är att förstå den klämda rollen 

som Evans et. al. (2019) kallar ”sandwich generationen”. Riktlinjerna har hela tiden handlat 

om hur äldre ska leva och inte kring hur barnen ska agera. Vår uppsats visar hur det har 

skapats en situation där vuxna barn själva ser sig som ansvariga för att hjälpa sina föräldrar på 

ett praktiskt och emotionellt plan. Vi kan dra en parallell till föräldrarollen där man förväntas 

ta ett ansvar men också har ett juridiskt ansvar, något vi inte har gentemot våra föräldrar.  

 

Däremot har pandemins inträdde år 2020 gjort det legitimt att ta på sig en auktoritär roll mot 

sina föräldrar. Det som tidigare var en balanserad roll mellan föräldrar och barn har till viss 

del förskjutits, i vår undersökning tar detta sig uttryck i att de vuxna barnen berättar mindre 

om sig själva, lyssnar mer samt är måna om vilka intryck de sänder ut till sina föräldrar. Flera 

intervjupersoner beskrev att de är försiktiga med vilken bild av sig själva de projicerar till 

föräldrarna, många försöker vara gladare och mer peppande än vad de egentligen känner sig. 

Traditionellt kan man tänka sig att rollen mellan förälder och barn präglas av att kunna vara 

“sig själv” där man ibland har en dålig dag eller känner sig lite nere. Nu tillåts föräldrarna bli 

som trotsiga tonåringar som måste pratas till rätta och tröstas, vilket medför att de vuxna 

barnen inte själva kan vara barn och ta plats. Flera intervjupersoner beskrev denna saknad 

som att inte få vara barn till sina föräldrar.  

 

Vår uppsats visar att nya normer uppstått under covid-19 pandemin och att vuxna barn har 

internaliserat nya normer i relation till sina äldre föräldrar. Många beskrev en form av skuld 

och en ny norm kring att “vara stark” på ett emotionellt plan med de känslor som uppstår när 

man inte orkar stötta föräldrarna. De vuxna barnen i undersökningen vill följa restriktionerna 

och samtidigt finnas till för sina föräldrar känslomässigt. Många beskriver hur de trycker ner 

sina egna känslor. Vår analys visade att även om de vuxna barnens nya roller innebar 

påfrestningar i relationen till föräldrarna, så innebar den samtidigt en ökad förståelse och 

fördjupad relation.  

 

Det är tydligt att familjeroller- och normer förändrats till följd av pandemin. Det som sticker 

ut är att förändringarna skett i princip över en natt. Utan förvarning har en norm förändrats 
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som legitimerar att vuxna barn får tillrättavisa sina äldre föräldrar. För bara ett och ett halvt år 

sedan hade vem som helst rynkat på näsan om någon sagt att vi kommer hälsa med armbågen, 

att mormor inte skulle få passa sina barnbarn eller att arbete skulle ske på distans. Likaså hade 

många skrattat åt ett synsätt där vi skulle skydda de äldre genom att gå till ICA tidigt på 

morgonen och handla till dem. Frågan är hur dessa snabbt förändrade normer kommer ta plats 

i samhället framöver? Finns det en framtid där vuxna barn återigen kan söka tröst hos sina 

föräldrar? Blir distansering den nya vardagen? Kommer vuxna barns ökade känsla av ansvar 

för föräldrarna leva kvar? Det är ingenting vi har svar på idag men vår sammanfattning är att 

nya förväntningar som lagts på de äldre har lett till nya roller för barnen som bidrar till att 

skapa nya normer. Hur relationerna kommer se ut efter pandemin lämnar vi över till framtida 

forskning att visa. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

• Har du båda dina föräldrar i livet? 

•  Hur gammal är din förälder/ dina föräldrar?  

• Vilken relation hade du till dina förälder/ dina föräldrar innan covid-19? 

• Har du fått ett förändrat beteende gentemot din/ dina förälder/rar p.g.a Covid-19? 

• Vid mer än en förälder över 70+, behandlar du dina föräldrar olika? 

• Berätta på vilket sätt behandlar du din förälder annorlunda nu än innan Covid-19? 

• Hur påverkar covid-19 er relation?  

• Känner du dig orolig för din förälder utifrån Covid-19 

• Kan du ge ett exempel på något du bett din förälder undvika på grund av Covid-19? 

• Finns det någon gång senaste året din förälder har utsatt sig för en onödig risk?   

• Nämn en sak som du absolut inte vill att din förälder ska göra just nu.  

• På vilket sätt påverkar medierapporteringen kring pandemin dig i relation till din 

förälder?  

• Hur känner du när du tänker på pandemin och att din förälder är i riskgruppen?  

• Känner du någon gång dåligt samvete eller skuld för hur du förhåller dig till din 

förälder med tanke på pandemin?  

• Upplever du att du har rätt att lägga dig i vad din förälder gör? 

• Det finns de som menar att äldre har levt ett långt liv och utsatt sig för faror innan 

pandemin, vad tänker du är annorlunda nu? 

• Vad tänker du är det som gör att man ibland vet bättre än sin förälder?  

• Har du tagit på dig något nytt ansvarsområde gällande din förälder för att skydda hen 

från att utsätta sig för smitta. (exempelvis handla)  

• Om du har syskon, resonerar ni likt kring Covid-19 i förhållandet till er förälder/ era 

föräldrar. 

• Tror du att din förälder håller något hemligt för dig gällande Covid-19, exempelvis att 

hen har träffat någon eller på annat sätt utsatt sig för smittorisk?  

• Hur tror du att din och din förälders relation kommer bli när samhället öppnar upp 

igen? 

• Hur mår du i allt det här? 

• Vad tycker du var viktigast att få sagt i denna intervju? 

• Finns det någonting du funderar över eller vill lägga till som du tycker vi har missat?  
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8.2 Bilaga 2: Informationsbrev och samtycke 

 

Syftet med intervjun är att samla in data kring hur vuxna barns relationer till sina 70+ 

föräldrar har påverkats av pandemin och de riktlinjer som uppstått på grund av denna. 

Materialet som samlas in från intervjuerna kommer att granskas, analyseras och användas i 

vår C-uppsats som berör ämnet. När studien är klar kommer allt insamlat material förstöras.  

 
Du som deltar i studien kommer få ett exemplar av uppsatsen när den är klar.  

 
Vi som gör uppsatsen är elever på Lunds universitet på socionomprogrammets sjätte termin.  

 

Medgivande 

 
 

• Jag har tagit del av intervjuns syfte och deltar frivilligt i undersökningen. 

• Jag är förstår att jag närsomhelst under och efter intervjun kan avbryta mitt deltagande 

utan att behöva förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till de ansvariga för studien att dokumentera, bearbeta och 

arkivera den information som samlas in under intervjun. Materialet från intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt i den mening att ditt namn aldrig kommer att 

publiceras.   
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